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১. ই ারেনট িকভােব কাজ কের 
(এই অধ ায়িট ঐি ক, সবার জন  জ রী নয়) 

১.১. আইিপ এে স 

ই ারেনট হে  সারা পৃিথবীব াপী কি উটােরর এক িবশাল নটওয়াক। খুব াভািবকভােবই ই ারেনেট 

সংযু  (Connected) িতিট কি উটােরর একিট ত  এে স থাকেব। ই ারেনট  এে স সাধারনত 

এই রকেমর হয়ঃ nnn.nnn.nnn.nnn যখােন nnn হে  ০০০-২৫৫ পয  যেকান সংখ া। এই 

এে সেক আইিপ এে স (IP address) বলা হয়। IP মােন হেলা ই ারেনট ােটাকল( Internet 

Protocol)। এ ব পাের আেলাচনা সামেন আসেছ ইনশাআ াহ।  
 

িনেচর ছিবেত ব াখ া করা হে  িকভােব একিট কি উটার (যার IP address 1.2.3.4 ) ই ারেনেটর 

মাধ েম অপর একিট কি উটার (যার IP address 5.6.7.8) এর সােথ সংযু  হয়।  এখােন ই ারেনট 

বলেত এই দুই কি উটােরর মেধ  সংেযাগ াপনকারী একটা ব ব া বুঝােনা হে । পের তা িবষদভােব 

ব াখ া করা হেব।  

 

 

 

িচ  ১ 

 

যিদ আপিন কান ই ারেনট সবা দানকারী কান িত ান (Internet Service Provider বা সংে েপ 

ISP) এর সােথ সংযু  হন (তা য কান ভােবই হাক না কন, যমন ধ ন মেডম, ডায়াল-ইন, ওয়াই 

ফাই ইত ািদ), তারা আপনার জন  একিট েময়াদী বা ায়ী IP address বরা  কের িদেব। সুতরাং 

বলা যায়, আপিন যখিন ই ারেনট ব ব ার সােথ সংযু  হেবন, তখনই আপনার কি উটােরর একিট 

ত  IP address থাকেব।   
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১.২. ােটাকল সাির ও প ােকট 

ধের িনন আপনার কি উটার এখন ই ারেনেটর সােথ সংযু  এবং আপনার ত  IP address 

1.2.3.4,  এখন  হেলা  আপনার কি উটার  িকভােব ই ারেনেট সংযু  অপর কি উটােরর ( যার 

ত  IP address 5.6.7.8) সােথ িকভােব কথা বলেব ( যাগােযাগ করেব)? উদাহরণ প আপিন 

একটা মেসজ িদেত চান “হ ােলা কি উটার 5.6.7.8”। ধ ন আপিন আপনার বাসায় বেস ডায়ািলং এর 

মাধ েম আপনার ISP এর সহায়তায় ই ারেনেট সংযু  হেয়েছন। তাহেল আপনার িলখা মেসজটা 

অবশ ই কবেলর ( ফান লাইন) মাধ েম ই ারেনেট ানা িরত হেত হেব। তাই আপনার িলখা 

মেসজটােক অবশ ই ইেলক িনক িসগনােল 

পিরবতন করেত হেব, আর এই ইেলক িনক 

িসগনালটা ই ারেনেটর মাধ েম স ািলত হেব 

এবং অবেশেষ এই ইেলক িনক িসগনালটা 

পুনরায় শাি ক মেসেজ পিরিবিতত করেত 

হেব।  

িকভােব এই কাজটা করা স ব? ােটাকলসাির 

ব বহার করার মাধ েম এই কাজটা করা স ব। 

ই ারেনেটর মাধ েম যাগােযাগ িত ার জন  িতিট কি উটােরর এ ধরেণর একিট ােটাকলসািরর 

েয়াজন। সাধারণত কি উটােরর অপােরিটং িসে েমই তা তরী করা থােক। ই ারেনট ব বহােরর 

জন  য ােটাকলসািরর দরকার হয় তােক TCP/IP protocol stack বা TCP/IP ােটাকলসাির 

(কারণ এখােন দুিট বড় ধরেণর যাগােযাগ ােটাকল ব বহার করা হয়ঃ TCP এবং IP ) বলা হয়। 
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TCP/IP ােটাকলসাির দখেত অেনকটা এরকমঃ  

ােটাকল র ম ব   

এি েকশান 

ােটাকল র  

ােটাকল যা িনিদ  এি েকশান এর জন  রাখা হয়ঃ যমনঃ WWW (world 

wide web), e-mail, FTP (File Transfer Protocol যা file আপেলাড বা 

ডাউলেলাড করেত েয়াজন হয়) ইত ািদ।  

া িমশান ক ল 

ােটাকল (TCP) 

র  

TCP একটা port number (যা পের ব খ া করা হেব) ব বহার কের কান তথ  

প ােকটেক একটা কি উটােরর িনিদ  এি েকশােন পাঠায়।  

ই ারেনট ােটাকল 

(IP) র  

IP ওই তথ  প ােকটেক IP address এর সহায়তায়  একিট িনিদ  কি উটাের 

রণ কের। 

হাডওয় ার র 
বাইনারী প ােকটেক নটওয়াক িসগনাল এ পা র কের (এবং িবপরীত 

পা রও কের ) যমনঃ মেডম। 

 

আমরা যিদ “হ ােলা কি উটার 5.6.7.8” মেসজটার গমন পথ অনুসরণ কির, যা আমােদর কি উটার 

থেক অপর কি উটাের (যার IP address 5.6.7.8) যাে , তাহেল আমরা দখেত পােবাঃ  

 

িচ  ২ 
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১। মেসজটা TCP/IP ােটাকলসািরর উপর থেক চলা  করেব এবং িনেচর িদেক নামেত থাকেব।  

২। যিদ মেসজটা খুব বড় হয়, তেব িতিট ােটাকলসাির মেসজিটেক ছাট ছাট ভােগ ভাগ করেব, 

এই ছাট ছাট তেথ র কণােক আমরা তথ  প ােকট বিল।  

৩। প ােকটিট এি েকশান ােটাকল র অিত ম কের TCP ের যায় যখােন িতিট প ােকেটর জন  

একিট port number বরা  করা থােক।  

৪। অতপর প ােকটিট IP র এ যায়। এইখােন িতিট প ােকট তার গ ব েলর িঠকানা 5.6.7.8. পেয় 

যায়।  

৫। এখন আমােদর মেসজ প ােকটটার একটা port number এবং একটা  IP address আেছ। এটা 

এখন ই ারেনেট রেণর জন  তরী। এখন হাডওয় ার র আমােদর প ােকেটর ডাটােক ইেলক িনক 

নটওয়াক িসগনােল পা র কের এবং তা কবেলর মাধ েম ানা র কের।  

৬। কবেলর অপর াে  আপনার ISP সরাসির ই ারেনেটর সংযু । ISP এর router (রাউটার) 

িতিট প ােকেটর গ ব  িঠকানা িনরী ণ কের এবং কাথায় তােক পাঠােনা হেব তা িনধারণ কের। 

ায়শই এই প ােকটটােক অপর আেরকিট router (রাউটার) এ পাঠােনা হয়। router (রাউটার) 

সং া  আেলাচনা পের করা হেব। 

৭। পিরেশেষ প ােকটিট তার গ ব  কি উটাের (যার IP address 5.6.7.8) পৗেছ।  এখােন প ােকটিট 

TCP/IP ােটাকলসািরর িনচ থেক চলা  করেব এবং উপেরর িদেক উঠেত থােক।  

৮। যখন প ােকটিট TCP/IP ােটাকলসািরর উপেরর িদেক উঠেত থােক, তখন রক কি উটার 

প ােকটিটর  সােথ যসব ডাটা সংযু  কেরিছল ( যমনঃ IP address and port number) তা 

প ােকটিট থেক অপসারণ করা হয়। 

৯। যখন প ােকটিট সািরর এেকবাের উপের উেঠ যায় তখন প ােকট েলা পুনরায় একসােথ করা হয় 

এবং তার মুল অব ায় িফিরেয় নয়া হয়। পাঠক তখন মেসজটা পড়েত পােরঃ “হ ােলা কি উটার 

5.6.7.8”।  



 

10 

 

১.৩. নটওয়ােকর অবকাঠােমা 

আমরা এখন জািন িকভােব একটা প ােকট এক কি উটার থেক অন  কি উটাের ই ারেনেটর মাধ েম  

গমণ কের। িক  এর মধ বতী িবষয় েলা আমরা এখেনা জািন না। আমরা এখন জানেবা িক িক উপাদান 

িনেয় ই ারেনট সিঠত হয় এবং এই উপাদান েলার কাজ িক? িনেচর িচ টা একটু মেনােযাগ িদেয় 

দিখঃ  

 

িচ  ৩ 

 

এখােন আসেল িচ  ১ ক আরও িব ািরত ভােব িচ ািয়ত করা হেয়েছ। আমােদর কি উটার থেক  

Internet Service Provider পয  িকভােব কােনকশান  হে  তা আমােদর জন  সহজেবাধ  হেলও 

এর পরবতী ধাপ েলা িব ািরতভােব জানেত হেব।  

ISP সাধারণত তােদর কা মারেদর জন  একিট পুল (অেনক মেডেমর ম েয় গিঠত) চালনা কের। এটা 

সাধারণত একটা কি উটার ারা করা হয় যা মেডম পুল থেক ISP Backbone বা কােনা router 

এর মধ কার ডাটা বাহ িনয় ণ করা যায়। এই ব ব ােক অেনক সময় port server ও বলা হয়।  

যখন আপনার প ােকটিট আপনার ফান নটওয়াক থেক আপনার ISP এর সর ােম এেস পৗছেলা 

তখন আপনার প ােকটিট ISP এর Backbone গমণ কের। সখান থেক প ােকটিট আরও অেনক 

router ও Backbone িদেয় যায়, য পয  না তা তার সিঠক গ েব  (যার IP address 5.6.7.8) না 

পৗেছ। এখােন বেল রাখা ভােলা Internet routers হে  একিট ব ব া যা িনধারণ কের আপনার 

প ােকটিটেক কাথায় পাঠােনা হেব।  
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১.৪. ই ারেনট অবকাঠােমা 

ই ারেনট backbone হে  অেনক েলা বড় বড় নটওয়ােকর সম েয় গিঠত একটা ব ব া যখােন 

িতিট নটওয়াক এেক অপেরর সােথ স কযু । এইসব বড় বড় নটওয়াক েলােক বলা হয় 

Network Service Providers ( নটওয়াক সািভস াভাইডার) বা NSPs। উে খেযাগ  িকছু NSPs 

হে ঃ UUNet, CerfNet, IBM, BBN Planet, SprintNet, PSINet। এই নটওয়াক েলা এেক 

অপেরর সােথ সম য় সাধন কের যন তারা িনেজেদর মেধ  প ােকট আদান- দান করেত পাের। িতিট 

NSP িতনিট  Network Access Points or NAPs এর সােথ সংযু । এই NAPs এ, কােনা প ােকট 

একিট NSP এর backbone থেক অপর NSP backboneএ জা  করেত পাের। এই NSP েলা 

আবার  Metropolitan Area Exchanges or MAEs ত ও ই ার-কােনে ড (িনেজেদর মেধ  

কােনে ড)। MAEs এর কাজ আর NAPs এর কাজ একই, িক   MAEs েলা ব ি  মািলকানাধীন। 

এেদর উভয়েকই (NAPs এবং MAEs) Internet Exchange Points (ই ারেনট িবিনময় পেয় ) or 

IXs বলা হয়।  NSP েলা সাধারণত ISP (Internet Service Provider) েলার কােছ bandwidth 

(ব া উইডত) িবি  কের থােক। িনেচর িচে  এই অবকাঠােমা িবিভ  ের িবন  কের দখােনা হেয়েছঃ 

 

িচ  ৪ 
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উপেরর িচ  একিট সাধারণ ও সরল িচ  যােত দখােনা হেয়েছ িকভােব NSP েলা িনেজেদর সােথ ও 

িবিভ  ছাট  ISP েলার সােথ সংেযাগ াপন কের। কৃত িচ  আরও জিটল আকৃিতর।  

 

১.৫. ই ারেনট রাউিটং বা গমণপথ র 

 

িকভােব প ােকট েলা ই ারেনেট তােদর িনিদ  পথ খুেজ পায়? ই ারেনেট সংযু  িতিট কি উটার 

িক জােন অন  কি উটার েলা কাথায় রেয়েছ? প ােকট েলােক িক সকল কি উটাের চার করা 

হয়? উপেরর  দুিটর উ র হে  ‘না’। কােনা কি উটারই জােন না অন  কি উটার েলা কাথায় 

রেয়েছ আর প ােকট েলাও সব কি উটাের যায় না। প ােকট েলােক তােদর সিঠক গ ব েল 

পৗছােনার জন  য সকল তেথ র দরকার তা routing tables এ দয়া থােক, আর এই routing 

tables েলা িতিট router ধারণ কের রােখ। এটাই হে  ই ারেনেট একটা router এর কাজ।  

Routers হে  প ােকট অদল-বদল কারী। একটা router সাধারণত িকছু নটওয়ােকর মেধ  সংযু  

থােক যন এই নটওয়াক েলার মােঝ প ােকট যাবার একটা ব াব া কের িদেত পাের। িতিট router 

জােন তার অধীন  নটওয়ােক কারা আেছ আর তারা িক IP address ব বহার করেছ। িক  একটা 

router সাধারণত জােন না তার উপেরর IP address েলা িক। িনেচর িচ িট িনরী ণ ক ন। য সব 

কােলা বা  backbone েলােক সংযু  কের রেখেছ তারা হে  router. উপেরর িদেকর বড় NSP 

backbone েলা একটা NAP এ সংযু  আেছ। তােদর িনেচ িকছু সাব- নটওয়াক আেছ এবং তােদর 

িনেচ আরও িকছু সাব- নটওয়াক আেছ, এেকবাের িনেচর িদেক দুিট লাকাল এিরয়া নটওয়াক এ 

কি উটার েলা সংযু  আেছ।  
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িচ  ৫ 

যখন কােনা প ােকট একিট router এ আেস, ওই router টা তখন রক কি উটােরর IP 

protocol layer য IP address িদেয়েছ তা পরী া কের দেখ। Router তখন তার  routing 

table চক কের। যিদ ওই IP address সংি  নটওয়াক খুেজ পাওয়া যায়, তেব প ােকটটা সই 

নটওয়ােক পাঠােনা হয়। আর যিদ না পাওয়া যায় তেব ওই router সই প ােকটটা অন  একটা 

default route এ পািঠেয় দয় যা সাধারণত backbone ের উপেরর িদেক থােক। আশা করা যায় য 

পরবতী  router জােন কাথায় packet টা পাঠােত হেব। যিদ স তা না জােন, তাহেল ওই packet টা 

আেগর মতই উপেরর িদেক উঠেত থােক যত ণ না স একিট NSP backbone িগেয় না পৗেছ। যসব 

router, NSP backbone েলােত সংযু  রেয়েছ তােদর routing table হে  সবেচেয় বড় এবং ওই 

packet টা ক সিঠক backbone এ তখন পাঠােনা হয়, সখান থেক তা (প ােকটটা) িনেচর িদেক 

যেত থােক ু  ু  নটওয়ােকর মধ  িদেয় যত ণ না স তার গ ব েল পৗেছ।  
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১.৬. ডােমইন নাম ও িঠকানা 

যিদ আপিন সই কি উটার এর IP address না জােনন যার সােথ আপিন যু  হেত চান, তখন িক 

হেব? যিদ আপনার web server এর মাধ েম আপনােক www.anothercomputer.com নামক 

কােনা িঠকানায় যেত হয়, তখন আপিন িক করেবন? আপনার web browser িকভােব জানেব এই 

কি উটার ই ারেনেটর কাথায় অব ান করেছ? এই ে র উ র হে  Domain Name Service or 

DNS. DNS হে  একটা িব ৃত তথ  ভা ার (distributed database) যখােন ই ারেনেট সংযু  

সকল কি উটােরর নাম ও তােদর IP address এর তািলকা রাখা হয়।  

অেনক কি উটার রেয়েছ যা Internet host এ সংযু  (connected), এরা এই DNS database এর 

একটা অংশ যা অন  কি উটারেদর এই database এ েবশ করার সুেযাগ দয়। এই সব িবেশষ 

কি উটারেদরেক DNS servers বলা হয়। কােনা DNS server ই স ূণ database ধারণ কের না, 

বরং এর একটা অংশ ধারণ কের। মেন ক ন কােনা একিট কি উটার একটা domain name 

( যমনঃ www.anothercomputer.com) request করেলা যা এই  DNS server ধারণ কের না, 

তেব ওই DNS server সই request ক অন  DNS server এর িদেক ধািবত (re-direct) কের 

িদেব। যখন আপনার request করা domain name এর সােথ স িতপূণ IP address খুেঁজ পাওয়া 

যায় তেব  browser তখন আপনােক সই গ ব  computer এর সােথ সংযু  কের িদেব এবং আপিন 

য web page দখেত চাে ন তার জন  সুপািরশ করেব।  

১.৭. এি েকশান েটাকল 

েটাকল সািরেত ইেতামেধ  এ ব াপাের ইি ত দয়া হেয়েছ, কউ হয়ত ধারণা করেত পারেছন য 

ই ারেনট ব বহােরর জন  অেনক ধরেণর Protocol ব বহার করেত হয়। এটা সত  য, ই ারেনট 

সিঠকভােব কাজ করার জন   অেনক ধরেণর যাগােযাগ (communication) protocol দরকার। 

এেদর মেধ  উে খেযাগ  হে ঃ TCP এবং IP protocols, routing protocols, medium access 

control protocols, application level protocols ইত ািদ। িনেচর অনুে েদ িকছু পূণ ও 

কমন protocols িনেয় আেলাচনা করা হেলা Higher level protocols িনেয় থেম আেলাচনা করা 

হেব, পের lower level protocols িনেয় আেলাচনা করা হেব।  
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World Wide Web (WWW) হে  ই ারেনেট সবেচেয় বশী ব ব ত সািভস। য application 

protocol এর জন  web কাজ করেত স ম হয় তা হে  Hypertext Transfer Protocol or 

HTTP. আপনারা আবার এর সােথ Hypertext Markup Language (HTML) ক িলেয় ফলেবন 

না।  HTML হে  এক ধরেণর ল াং েয়জ যা ব বহার করা হয় ওেয়ব পইজ লখার জন । HTTP 

হে  এক ধরেণর protocol যার মাধ েম ই ারেনেট ওেয়ব াউজার (web browsers) এবং ওেয়ব 

সাভার (web servers) এেক অপেরর সােথ যাগােযাগ কেরন। এটা হে  একিট এি েকশান েরর 

ােটাকল কারণ েটাকল সািরেত তা  TCP র বা layer এর  উপের থােক।  

১.৭.১. HTTP এবং WWW (World Wide Web) 

HTTP হে  একিট সংেযাগিবহীন text based protocol. এখােন াহক বা Clients (web 

browsers) ওেয়ব সাভার (web servers) ক request পাঠায় কান ওেয়ব উপাদান (web 

elements) যমনঃ ওেয়ব পইজ বা ইেমেজর জন ।  request টা সাভার কতৃক দান করার পর 

াহক বা Client এবং ওেয়ব সাভার (web servers) এর মেধ  সংেযাগ িবি  হেয় যায়। িতিট 

নতুন request এর জন  বারবার নতুন সংেযাগ াপন করেত হয়। অিধকাংশ protocols হে  সংেযাগ 

সংি  (connection oriented). এর মােন হে  য দুিট কি উটার যারা এেক অপেরর সােথ 

যাগােযাগ করেছ, তােদর সবসমেয়র জন ই ই ারেনট এ সংেযাগ চালু রাখেত হয়। HTTP হে  এর 

ব িত ম। client যখনই কান . একিট HTTP request করেত চাইেব, সাভার এর সােথ এজন  

অবশ ই নতুন কােনকশান বা সংেযাগ াপন করেত হেব। যখনই আপিন আপনার web browser এ 

একিট URL টাইপ কেরন, তখনই িনেচর ঘটনা ঘটেত থােকঃ  

১। যিদ URL এ একটা domain name ( যমনঃ www.anothercomputer.com) থােক, তাহেল 

browser  থেম একিট domain name server (DNS) এ সংেযাগ াপন করেব এবং ওই web 

server এর জন  বরা কৃত IP address খুেঁজ িনেব।  

২। web browser তখন web server এর সােথ সংেযাগ (connect) াপন করেব এবং একটা 

HTTP request পাঠােব (protocol stack বা সািরর সহায়তায়) তার কাি ত web page এর জন ।  
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৩।  যিদ server সই web page টা খুেজ পায় তেব web server তা পাঠায় আর যিদ খু ঁেজ না পায় 

তেব একিট HTTP 404 error message পাঠায়। (404 means 'Page Not Found' বা পইজ খু ঁেজ 

পাওয়া যায়িন।) 

৪। web browser তখন page টা receive কের এবং connection তখন িবি  হেয় যায়। 

১.৭.২. এস.এম.িট.িপ (SMTP) এবং ইেল িনক মইল (email) 

আেরক ধরেণর ই ারেনট সািভস হে  electronic mail বা E-mail. E-mail একিট এি েকশান 

েরর ােটাকলব বহার কের যার নাম Simple Mail Transfer Protocol বা SMTP. SMTP ও 

একধরেণর text based protocol িক  তা HTTP এর মত নয়, কারণ SMTP হে  সংেযাগ সংি  

(connection oriented) protocol। 

যখন আপিন আপনার mail client খুেল আপনার e-mail পেড়ন, তখন িনেচর ঘটনা েলা ঘটেত থােকঃ  

১। mail client ( যমনঃ Netscape Mail, Lotus Notes, Microsoft Outlook ইত ািদ) তােদর 

mail server এ সংেযাগ াপন কের। mail server এর IP address বা domain name সাধারণত 

সট করা থােক যখন আপিন mail client ইন ল কেরন। 

২। client িক তার মইল চক করেছ বা মইল স  করেছ এর উপর িনভর কের যেথাপযু  SMTP 

commands বা িনেদশ server এর কােছ পাঠােনা হয় আর সই commands এর িতউ র ও হয় 

স অনুযায়ী।  
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২. টর াউজার 
 

২.১. টর পিরিচিত (Tor) 

টর হে  ভাচুয়াল সুড়ে র (tunnels) এমন এক ধরেণর নটওয়াক  যােত য কান ব ি  বা দল 

তােদর ই ারেনট ব বহােরর ে  িনেজেদর গাপনীয়তা এবং িনরাপ া বজায় রাখেত পাের। টর থেম 

আপনার পাঠােনা যেকান তথ েক টর নটওয়ােকর িতনিট িবি  সাভার (যা িরেল সাভার বা relays 

নােম পিরিচত) এর মধ  িদেয় পাঠায়, অতঃপর আপনার িসগন ালিট পাবিলক ই ারেনট ( যমনঃ ইয়া ) 

এ পাঠােনা হয়। 

আপিন কান কান সাইট িভিজট কেরেছন আপনার ই ারেনট সংেযাগ এর উপর নজরদাির কের  কী 

বলেত পারেব। িক  টর এই িবষয়টােক িতহত করেত পাের। আবার এমনও হেত পাের আপিন যসব 

সাইট এ যাে ন সইসব সাইট আপনার অব ান (আপিন কাথায় বেস ই ারেনট ব বহার করেছন) এর 

উপর নজর রাখেছ। টর এসব সাইটেক আপনার উপর নজরদারী করা থেক িবরত রােখ। এই ধরেণর 

স ােসবক িরেল সাভার েলােক টর নটওয়াক বলা হয়। 

কমদ তার জন  টর সফটওয় ার সাধারণত কান এক িনিদ  সমেয়র জন  ( ায় দশ িমিনট বা তার 

কাছাকািছ সময়) একই সািকট বা পথ ব বহার কের। তাই এই সমেয়র পের আপনার নতুন request 

েলা অন  একিট সািকট বা পথ ব বহার কের। তাই আপনার িকছু সময় পূেবর কােজর সােথ পরবতী 

কােজর কান যাগসূ  খু ঁেজ পাওয়া অন  কান লােকর পে  স ব নয়। 

টর সব ধরেণর গাপনীয়তা বজায় রাখেত পাের না। যমনঃ এটা আপনার ডাটা বােহর ব াপাের 

িনরাপ া িদেত পাের না। এখন যিদ আপিন আপনার ডাটা (পিরচয় সংি  তথ  বা Login ID and 

Password) সুরি ত রাখেত চান সে ে  আপনােক েটাকল সংি  সুিনিদ  সহায়ক সফটওয় ার 

(protocol-specific support software) ব বহার করেত হেব। যমনঃ আপিন াউজ করার ে  

টর বাটন (Torbutton) ব বহার করেত পােরন যা আপনার কি উটােরর কনিফগােরশান 
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(configuration) িবষয়ক িকছু তথ  লুিকেয় রাখেত সাহায  করেব। বতমােন টর সফটওয়ােরর সােথ 

আেগ থেকই িকছু টর বাটন যাগ করা থােক।  

 

২.২. টর াউজােরর কমপ িত 
 

টেরর মাধ েম একটা গাপনীয় সংেযাগ পথ (private network pathway) তরী করার জন , টর 

নটওয়ােক ব বহারকারীর সফটওয় ার বা client মাগতভােব ও ব াপকভােব relay ব বহােরর মাধ েম  

একিট সাংেকিতক সংেযাগ (encrypted connection) িবিশ  পথ বা circuit তরী কের। এই পথ বা 

circuit একসােথ একই সমেয় কবলমা  একিটই hop পয  িব ৃত থােক এবং িতিট relay 

কবলমা  ধু এটুকু জােন য, কান relay তােক এই ডাটা িদেয়েছ এবং কান relay ক স ডাটা 

িদে । একিট relay কখেনাই জােন না য ডাটা প ােকটটার স ূণ পথটা িক। পুেরা পথ বা circuit  

এ চলার সময় client িতিট hop এর জন  এক সট আলাদা সাংেকিতক কাড ব বহার কের এটা 

িনি ত করার জন  য িতিট hop যন এটা বুঝেত না পাের য তারা কান সংেযাগ অিত ম কের 

এেসেছ। 

টর কবলমা  TCP streams (transmission 

control protocol) এর জন  কাজ কের এবং তা 

য কান এি েকশান ারা ব বহার করা যােব যিদ 

ঐসব এি েকশান SOCKS support কের। এ 

কারেণ য সব া াম TCP/IP েটাকল ব বহার 

কের না, স িল টর এর িভতর িদেয় চালােনা যােব 

না। 
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টর য িতনিট সাভার ব বহার কের তার মেধ  দুিট সাভার আপনার পাঠােনা িসগন ালেক এনপি ে ড 

(encrypted- িবিভ  সাংেকিতক িচ  বা code ারা রি ত) করেত পাের। িক  অবিশ  সাভার (যা 

exit node নােম পিরিচত) তা করেত পাের না। এর মােন হেলা এমন অেনক টর ব বহারকারী পাওয়া 

যােব যােদর e-mail passwords খুব সহেজই বর করা যােব (যিদ তারা https ছাড়া ব বহার কের)। 

যেহতু আমােদর আইিড হেব একটা িমথ া (বা fake) আইিড, তাই এই িবষয়টা খুব বড় কােনা ইসু  

নয়। তাছাড়া আমরা সব সময় https ােটাকল ব বহার করার চ া করেবা।  

 

টর এর গাপনীয়তা তার ব বহারকারীেদর সংখ ার উপর িনভর কের। টর নটওয়ােকর মেধ  আপনােক 

অন ান  ব বহারকারীেদর মােঝ আড়াল কের রােখ। তাই যত বশী মানুষ টর ব বহার করেব, টর তত 

বশী িনরাপদ হেব অথাৎ আপিন তত বশী গাপনীয়তা অবল ন করেত পারেবন। টেরর ব বহারেযাগ তা 

যত বৃি  পােব, এিট তত বিশ ব বহারকারীেক আকৃ  করেত পারেব, ফেল িতিট সংেযােগর ে  

স াব  উৎস (possible sources) ও গ ব  (destinations) এর পিরমাণ বৃি  পােব এবং িতিট 

ব বহারকারী আেরা বশী িসিকউরড বা িনরাপদ হেব। 
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২.৩. টর াউজার কনিফগােরশন 
 

২.৩.১. ীজ রীেল 

যসব টর ব বহারকারীেদর ই ারেনট সািভস ভাইডার বা দশ কািশত টর নাড েলােত েবশ ব  

কের দয় ( যমনঃ চীন) যােত কউ টেরর নটওয়ােকর সােথ সংযু  হেত না পাের তােদর জন ই ীজ 

রীেল। ীজ রীেল ধু াথিমক অব ায় টর নটওয়ােকর সােথ যু  হওয়ার জন  করা হয়।  

িনরাপ ার িদেক থেক িচ া করেল লাভ এিটই হেব য, যেহতু ীজ রীেল েলা কািশত হয় না তাই 

আমরা য টর ব বহার করিছ এই ব াপারটা লুকােনা যােব। তাই যিদ আপনার বসবাস এমন ােন হয় 

যখােন টর ব বহার করাই সে হজনক তখন ীজ রীেল ব বহার করেত পােরন। যিদও ীজ রীেল 

ব বহার করেল আপনার াউিজং গিত অেনক কেম যােব কারণ কািশত রীেলর থেক অ কািশত 

রীেলর ব উইথ সাধারণত কম থােক। 

ি জ ব বহার করার জন  থেম আপনােক য কান একিট ি জ এে স খু ঁেজ পেত হেব। এরপর টর 

িনেজ িনেজ অন ান  ি জ খু ঁেজ বর করেব। থেম টর ি জ এে স পাওয়ার উপায় হেলাঃ  

 

(ক) bridges.torproject.org সাইট থেক ি জ এর এে স পাওয়া যােব।  

(খ) bridges@torproject.org  িঠকানায় ইেমইল কেরও এটা সং হ করা যােব। এে ে  ইেমইেলর 

বিডেত ‘get bridges’ কথািট িলখেত হেব। আর মইল পাঠােত হেব gmail.com অথবা yahoo.com 

থেক। আর এভােব ইেমইেল লেট  ি জ এর তািলকা সং হ করাই উ ম।  

 

ীজ এে স সং হ করার পর িকভােব টর এর মেধ  ীজ সটআপ করেত হেব, তা নীেচ িচে র সাহােয  

দখােনা হেলাঃ 

 

১।  টা বার থেক Vidalia Control Panel ওেপন ক ন। 

২।  Settings িসেল  ক ন।  

৩।  Network অপশেন ি ক ক ন।  
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৪।   My ISP blocks connection to the Tor Network অপশেন ি ক ক ন। 

৫।   ইেমইেল পাওয়া এে স হেত 176.198.145.153:443 এ রকম আইিপ এে স ও পাট না ার এর 

জাড়া Add a Bridge এর নীেচ text box এ copy-paste ক ন। 

৬।   ডান িদেকর সবুজ াস িচে  ি ক ক ন।  

৭।   এভােব অবিশ  ২ িট এে স যাগ কের িদন। 

৮।   সবার শেষ নীেচ OK বাটেন ি ক ক ন।  

 

২.৩.২. ি  সাভার (Proxy Server) 

 

টেরর বতমান ভাসন এবং Vidalia কে াল প ােনল HTTPS ি  সােপাট কের। এেত সুিবধা এই য, 

যিদও কান এলাকার আইএসিপ টর এর সকল সাভার ক কের রােখ তবুও ি  সাভার এর মাধ েমর 

টর ব বহার করা যােব।  
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যিদও সাধারণ ি  সাভার আমােদর ডাটা িল দখেত পায়, িক  HTTPS ি  তা দখেত পারেব না। 

এটাই HTTPS এর বিশ । এমন িক আমরা কান সাইেট িভিজট করিছ, তাও ঐ ি  সাভার দখেত 

পারেব না। তারা ধু এতটুকু জানেব য, আমরা তার মধ  িদেয় টর নটওয়ােক েবশ করিছ।  

 

এে ে  পূণ হে  বশ কেয়কিট HTTPS, SOCKS4, or SOCKS5 ি  এে স জাগাড় কের 

রাখা। এই সাইেট দশ অনুযায়ী ি  সাভার তািলকা আেছঃ  http://hidemyass.com/proxy-list/ 

 

 

উপেরর ছিবেত China এর ি েলা দখা যাে । উপেরর দশ িনিদ  কের দয়া যায়, পের হলুদ রঙ 

এর Update Results বাটেন ি ক করেল ঐ দেশর ি েলা দখা যােব। রজাে  আইিপ এে স, 

পাট ও কার দয়া আেছ, এসব তথ  িদেয় আমরা এই ি  সাভারেক ব বহার করেত পারেবা।  

এছাড়া কান ি  সাভাের কান িনরাপ া সমস া আেছ িকনা তা ট  করার জন ঃ http://proxy-

test.zzl.org/ িভিজট ক ন।  
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যিদ টর ি জ ব বহার কের আপনার পযা  িনরাপ া লাভ না হয়, তাহেল আপিন ি  ব বহার করেত 

পােরন।  

নীেচ ি  সাভার কনিফগার করার প িত দয়া হেলাঃ 

 

১।    Vidalia কে াল প ােনল ওেপন ক ন। টা বাের টর আইকেন ডাবল ি ক করেল য প ােনল 

উেঠ আেস তাই হেলা Vidalia কে াল প ােনল।  

২।  Settings িসেল  ক ন।  

৩।  Network অপশেন ি ক ক ন।  

৪।  তারপর  ‘I use a proxy to access the Internet’ চক ব  এ িটক িচ  িদন।  

৫।  Address এর পােশর বে  ি  এে স অথবা hostname (ওেয়ব এে স) টাইপ ক ন। এরপর 

Port ন র টাইপ ক ন।  

৬।  সাধারণত username এবং password দয়ার দরকার হেব না। দরকার হেল স তথ িল িদন।  

৭।  তারপর ি  এর Type ( কার) িনধারণ ক ন। যমনঃ HTTP/HTTPS, SOCKS4, or 

SOCKS5.  এই তথ  ি  সাভােরর ওেয়ব পইজ এ দয়া থাকেব। যা উপেরর সাইেটও দয়া আেছ।  

৮।  OK বাটেন ি ক ক ন।  

 

এভােব ি  এর মাধ েমর টর ব বহার হবার জন  ত হেয় গেলা।  
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িবঃ ঃ 

১. আেমিরকা িকংবা কানাডার ি  ব বহার না করা ভােলা। এ েলা থেক কািফররা সহেজ তথ  আদায় 

করেত পাের। চীন িকংবা রািশয়া এর ি েলা ব বহার করেবন। তােত কািফরেদর জন  তথ  জাগাড় 

করা আেরা কিঠন হেব।  

২. ওেয়ব এে স এর শেষ .ru থাকা মােন এই নয় য এিট রািশয়ার অবি ত একিট সাভার। বরং তা 

আেমিরকায়ও অবি ত হেত পাের। তাই সতকভােব ি  িসেল  ক ন।  

৩. http://whatismyipaddress.com/proxy-check এই সাইেটর মাধ েম ি র কান সমস া 

আেছ িকনা, কান তথ  িলক কের িকনা জানা যায়। ধু ি  এর িভতর িদেয় ঐ পইজ ওেপন করেলই 

হেব।  

৪. উে খ  সব ি  আমােদর টর এর পাঠােনা ডাটা Forward করেব না। তাই ি  সট করার পর 

টর চািলেয় দেখ িনেত হেব তা িঠকমেতা কাজ করেছ িক না !!! 
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২.৩.৩. িকছু Preference সট করা।  

টর াউজােরর পূণ িকছু ভলু  সট করা হেলা এই অধ ােয়র উে শ ।  

ক)  থেম এে স বাের about:config টাইপ কের, এ ার চাপুন।  

খ)   I will be careful, I promise বাটেন ি ক ক ন।  

 

 

নীেচর ছিবর মেতা িবিভ  িফ ার সাচ কের বর কের, তােদর ভলু  এর উপর ডাবল ি ক কের ভলু  

পিরবতন ক ন।   

কান সতকবানী দখােল yes চাপুন 

এখন সাচ বাের িনেচর Preference েলা টাইপ ক ন এবং তার ভ ালু পিরবতন ক ন 

িফ ার নাম নতুন ভ ালু উপকািরতা 

geo.enabled false Geolocation disable করা 

network.websocket.enabled false DNS leakage ব  করা 

geo.wifi.uri localhost Geolocation disable করা 



 

26 

 

 

 

 

 

২.৪. টর ব বহাের সতকতা 

 

২.৪.১. াইেভট সশন 

সবদা private session ব বহার কের াউজ ক ন। টর াউসাের াইেভট সকশেন যাওয়ার শটকাটঃ 

Ctrl+Shift+P 
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২.৪.২. ওেয়বসাইেটর সািটিফেকট অনুেমাদন 

য কান ফারােমর সািটিফেকট Accept করার সময় ধু ঐ সশেনর জন  তা Accept  ক ন।  

 

যমনঃ https://79.172.193.108 এে েস িভিজট করেল দখেবন থমবার Untrusted বলেব। তার 

মােন এই সাইেটর সািটিফেকট আমােদর াউসাের রি ত নই।  

 

তখন I Understand the Risks এ ি ক করেত হেব।  
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এরপর Add Exceptions বাটেন ি ক করেত হেব।  

 

এরপর Permanently store this exception এর পােশ িটক মাক তুেল িদেত হেব।  

 

 

এভােব সামিয়কভােব কান সাইেটর সািটিফেকট হণ করা হেলা।  
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২.৪.৩. ফাইল সংর েণ (Save) করণীয় 

Tor এর িভতর কান ফাইল ডাউনেলাড করার সময় নীেচর ওয়ািণং িদেব। তখন কান ফাইল টেরর 

িভতর থেক open করেবন না বরং তা save ক ন।  

 

এর জন  Launch appilication এ ি ক ক ন। এরপর অপশন আসেল Open ি ক না কের Save 

ি ক ক ন। তাহেল সই ফাইল সইভ হেয় যােব। 

কান কান ফাইেল ছিব িকংবা এমন কান আইেটম থােক যা ওেপন করেল সই ছিব ই ারেনট থেক 

ডাউনেলাড কের নয়। টর আমােদরেক এই ব াপাের ওয়ািণং দয়।  

 

২.৪.৪. আই.িপ. পিরবতন 

েত ক আলাদা ইেমইল আই.িড. ব বহার করার জন  অথবা নতুন কান সাইেট গেল আলাদা আইিপ 

এে স ব বহার ক ন। এর জন  নীেচর ছিবর মেতা Vidalia Control Panel এর Use a New 

Identity বাটেন ি ক ক ন।  
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উে খ  আইিপ এে স পিরবতন হেয়েছ িকনা পরী া করার জন  www.whatismyip.com িভিজট 

ক ন। অথাৎ আইিপ পিরবতেনর আেগ এবং পেড় ঐ সাইট থেক আপনার আইিপ এে স দখেল 

বুঝেত পারেবন আইিপ এে স পিরবতন হেয়েছ িকনা। আপিন য আইিপ এে স দখেছন সটা আসেল 

আপনার না, বরং সটা আসেল সবেশষ (৩য়) Tor Relay Server এর।  

 

২.৪.৫. ওেয়বসাইেটর https ভাসন ব বহার 

ফারাম সমূেহ লগ-ইন করার জন  সবদা  SSL / https ব বহার ক ন। যমনঃ 

http://www.ansar1.info/ এর পিরবেত https://www.ansar1.info/ 

কারণ http ব বহার করেল মাঝখােনর য কান সাভার থেক চাইেল আপনার লগইন আইিড, পাসওয়াড 

দখেত পারেব। িক  https এ সটা অেনক কিঠন।  
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২.৪.৬. ওেয়ব এে স ব বহার না কের সাইেটর আইিপ এে স ব বহার ক ন 

 

যমনঃ https://www.ansar1.info/   এর পিরবেত https://79.172.193.108 ব বহার ক ন। 

 

কারণ চাইেল কউ িডএনএস সাভার থেক কউ জানেত পারেব আপিন কান কান সাইেট বশী িভিজট 

কেরন। িক  সরাসির আইিপ এে স ব বহার করেল িডএনএস সাভার ব বহার হে  না।  

  

 

 

িবঃ ঃ 

১. টর সংেযাগ হবার পর আই.িপ চক ক ন। টেরর িভতের এবং টেরর বাইের অন  য কান াউজার 

িদেয়।  

২. অ েয়াজেন টর ব বহার না কের, সাধারণ াউিজং এর সময় ( যমন পি কা পড়ার সময়) টর ব বহার 

করেবন  না। পারেল অন ান  সাধারণ সফটওয় ার িকংবা সাধারণ কান আইেটম টর ছাড়াই ডাউনেলাড 

ক ন, যােত িবিভ  সাভার থেক আপনার ডাটা আপেলাড / ডাউনেলাড হয়।  
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২.৫. ি ফাইয়ার 

আমরা য Vidalia াউজার (টর ব বহার উপেযাগী মিজলা ফায়ার ফ ) ব বহার কির, এখন পয  ধু 

তা িদেয়ই টর নটওয়ােকর িভতর িদেয় াউজ কেরিছ। িক  আমােদর ই ারেনট এ ে ারার, িবিভ  

ডাউনেলাডার (আইিডএম, টের  ডাউনেলাডার), িবিভ  মেস ার (ইয়া , এমএসএন), াইিপ,  

িপডিজন, িহেডন আপেলাড ও ডাউনেলাড (এি ভাইরাস ও উইে াজ আপেডট) িকংবা অন ান  

সফটওয় ার য িল ই ারেনট ব বহার কের, স িল িক  সরাসির ই ারেনট ব বহার কেরেছ, টর 

নটওয়াক ছাড়াই।  

আমরা যিদ আমােদর অন ান  সফটওয় ারেক টেরর মাধ েম ই ারেনট সংেযাগ িদেত চাই, তাহেল 

Proxifier v3.0 নামক সফটওয় ার ব বহার করেত হেব।  এটা গল এ সাচ িদেল সহেজই ডাউনেলাড 

করেত পারেবন। download Proxifier v3.0 িলেখ সাচ িদেল অেনক িলংক বর হেব। এছাড়াও 

নীেচর িলংেক Proxifier v3.0 সফটওয় ারিট ও এর উপর একিট িভিডও িটউেটািরয়াল আেছ। 
http://speedy.sh/aJbSR/Pr-fi.rar 

 

২.৫.১. ি ফাইয়ার কনিফগােরশন 

এে ে  Tor Vidalia Stable version ব বহার করেত হেব (এটাই আমরা সাধারণত ব বহার কির)।  

ক)    থেম টর এরপর Proxifier  ই টল ক ন।  (টর আেগ থেক ই টল থাকেল সমস া নই)  

খ)    টর নটওয়ােক কােন  ক ন। (টর সফটওয় ার চালু ক ন) এবং  

গ)    proxifier ওেপন ক ন। সটা নিটিফেকশন এলাকায় ( ীেণর নীেচ ডােন িদেক) আইকন 

আকাের চালু হয়।  

 

সটােত ডাবল ি ক কের তার প ােনল চালু ক ন। এখন Profile - Proxy Server এ ি ক ক ন। 
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34 

 

Add বাটেন ি ক করেল ডােনর প ােনল আসেব। Address: িহেসেব 127.0.0.1 এবং Port এ 9050 

িলখুন। টর ডাটা আদান- দােনর জন  এই পাট ব বহার কের।  

Protocol িহেসেব Socks Version 5 িসেল  ক ন। তারপর নীেচ Check বাটেন ি ক কের দেখ 

িনন তা কাজ করেছ িক না। তারপর OK বাটেন ি ক ক ন।  

তারপর OK বাটেন ি ক ক ন।  

এরপর Proxifier িঠকমেতা কাজ করেছ িকনা পরী া করার জন  Check বাটেন ি ক ক ন। 

 

২.৫.২. ি ফাইয়াের অন ান  সফটওয় ার যাগ করার প িতঃ 

এরপর মনু  থেক Profile - Proxification Rules এ ি ক ক ন। Add বাটেন ি ক ক ন।  
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এরপর Proxification Rules এর OK বাটেন ি ক ক ন। 

প ােনেলর Name িহেসেব 

Internet Explorer িলখুন। 

Applications এর Browse 

বাটেন ি ক কের C:\Program 

Files\Internet Explorer 

িসেল  ক ন। নীেচ Actions 

িহেসেব Proxy Socks5 

127.0.0.1 িসেল  ক ন। OK  

বাটেন ি ক ক ন। 
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২.৫.৩. ি ফাইয়াের টি ং 

এখন টেরর িভতের (ফায়ারফে ) এবং টর এর বাইের ই ারেনট এ ে ারাের 

www.whatismyip.com িভিজট করেল দখেবন, দুই পইেজই  একই আইিপ এে স দখাে । কারণ 

ই ারেনট এ ে ারাের এখন টেরর িভতর িদেয় কাজ করেছ। এভােব য কান ডাউনেলাড সফটওয় ার, 

মেস ার ইত ািদও সট করা যােব।  

 

মাণ িহেসেব ই ারেনট এ ে ারাের চালােনার সময় Vidalia Control Panel এর  Bandwidth 

Graph দখুন, দখেবন তখনও টেরর িভতর িদেয় ডাটা যাে ।  
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উে খ  টর কবলমা  TCP streams (transmission control protocol) এর জন  কাজ কের এবং 

তা য কান এি েকশান ারা ব বহার করা যােব যিদ ওইসব এি েকশান SOCKS support কের। এ 

কারেণ য সব া াম TCP/IP েটাকল ব বহার কের না, স িল টর এর িভতর িদেয় চালােনা যােব 

না। যমনঃ ping িকংবা tracert এসব া াম TCP/IP ব বহার কের না। তাই এ েলা টর িদেয় 

চালােনা যােব না।  
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২.৬. ায়ই যসব  করা হয় 

 

ঃ টর নটওয়ােক যু  হওয়ার পর থম সাভার থেক আমােদর তথ  বাহ িক দখা যােব? 

 

উ রঃ টর ব বহার করার সময় িতনিট সাভােরর মেধ  থম সাভার আপনার কি উটার এর আইিপ 

দখেত পাের। িক  স জােন না টর ব বহার কের আপিন িক করেছন। স ধু দখেত পাের একিট 

িনিদ  I.P. (আপনার আইিপ) টর ব বহার করেছ। পৃিথবীর কান জায়গায়ই টর ব বহার অৈবধ নয়, তাই 

টর ব বহার করায় কান সমস া নই।   

 

ঃ টর নটওয়ােক যু  হওয়ার পর তৃতীয় সাভার থেক আমােদর তথ  বাহ িক দখা যােব? 

 

উ রঃ টর ব বহার করার সময় িতনিট সাভােরর মেধ  তৃতীয় সাভারিট আপনার তথ  দখেত পাের তেব 

তা কান কি উটার থেক পাঠােনা হে  তা দখেত পায় না। আর যিদ আপিন https ব বহার কের, 

তেব স িভতেরর তথ ও দখেত পাের না। ধু এতটুকু দখেত পাের যঃ www.ansar1.info ত কউ 

একজন িভিজট করেছ। অথাৎ https ব বহার করেল তৃতীয় সাভারিট ধু আমােদর গ ব  দখেত পােব 

িক  তথ - বােহর িভতেরর তথ  স দখেত পােব না। তাই তখনও আপিন িনরাপদ কারণ স জানেত 

পারেব না আপিন ক িকংবা আপনার আইিপ এে স িক?   

 

ঃ টর ীজ িক এটা লুিকেয় রাখেত পাের য আপিন টর ব বহার করেছন? 

 

উ রঃ সাধারণত এটা আপনােক লুিকেয় রাখেত পারেব, তেব খুব অ  স াবনা আেছ আপনার কািশত 

হেয় যাবার। আপনার ISP যিদ খুব চালাক হয় এবং যিদ স সকল টর ীজ এর আইিপ বর করেত 

পাের তেব হয়ত আপিন য টর ব বহার করেছন তা তারা বুঝেত পাের। িক  টর ব বহার কের তা 

আপিন গল িকংবা অন  কান সাইেটও যেত পােরন। আর কান আইএসিপ এর এতদূর যাবার 

স াবনা খুবই কম।  
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ঃ টর ীেজর উপর িক আপনার াউিজং ীড িনভর কের? 

 

উ রঃ হ াঁ। এটা খুবই াভািবক। ীজ থেক ীজ কােনকশান পাথক  হয়। যমন ধ ন, আিম ীজ রান 

করিছ। এখন আমার িভতর িদেয় যারা কােনকশান নেব, াভািবকভােবই তারা া কােনকশান পােব। 

আবার মেন ক ন, এমন একজন ীজ রান করাে  যার ীড খুব বশী, যখন কউ সই ীেজর িভতর 

িদেয় যােব, তখন স খুব ফা  কােনকশান পােব। তাই অেনক ে  আপনােক ীজ বদিলেয় দখেত 

হেব কানটােত ভােলা কােনকশান পাে ন।  

 

ঃ আমরা টর াউজােরর হাম পইেজ কান আইিপ দিখ? এি ট নাড না এি  নাড? 

উ রঃ এি ট নাড। 

 

ঃ এি  নাডটা িক পাবিলক নটওয়ােকর কউ বুঝেত পাের? 

উ রঃ না, তেব তা অস ব না। এটা বুঝেত পারা খুব কিঠন ব াপার। আপনার আইএসিপ এটা বুঝেত 

পাের। যিদ কখেনা আইএসিপ েলা সরকােরর চােপ টর ব বহার করেত না দয় তখন টর ীজ বা 

ি র ব বহার করা যােব। 

 

ঃ লাকাল হা  িক? 

উ রঃ লাকাল হা  মােন হে  আপনার িনেজর কি উটার যার আইিপ এে স হে  ১২৭.০.০.১ 

 

ঃ ি ফায়ার ১২৭.০.০.১ িদেয় িক কের? 

 

উ রঃ ি ফায়ার আপনার িপিস (১২৭.০.০.১) ক ি  সাভার িহেসেব ব বহার কের আর সটা আবার 

টর এর ৯০৫০ পাট না ার িদেয় আপনার ডাটা পাঠায়। এভােব টর এর িভতর িদেয় সকল া াম 

চালােনা হয়। 
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২.৭. াবল িটং 

অেনক সময় টর াউজার িঠকমেতা কাজ কের না িকংবা রান কের না। হেত পাের নীেচর কান কারেণ 

আপনার টর াউজার কাজ করেছ নাঃ 

২.৭.১. িসে ম ক সং া ঃ আপনার system clock িট ব  রেয়েছঃ আপিন এটা িনি ত ক ন য 

আপনার system সিঠক সময় ও িদন- ণ িদে । অতঃপর পুনরায় টর restart িদন। আপনার  

system clock ক Internet time server এর সােথ synchronize (একই সমেয় িনেয় আসা) 

করেত হেত পাের।   

 

২.৭.২. ফায়ারওয় াল সং া ঃ  আপনােক হয়ত কােনা firewall  িতহত করেছ। আপিন এমনভােব 

টর সটআপ ক ন যন তা ধুমা  port 80 এবং port 443 ব বহার কের। থেম  Vidalia 

control panel এ যান এবং Settings এ click ক ন, অতঃপর Network এ click ক ন এবং 

Network ট ােব যান তারপর My firewall only lets me connect to certain ports নামক 

বাে  tick ক ন।  
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হেত পাের আপনার anti-virus program টরেক ক কের িদে ঃ এটা িনি ত ক ন য আপনার 

anti-virus program টর ক সংেযাগ াপন করেত বাধা িদে  না।   

 

২.৭.৩. টর নটওয়ােক সংেযাগ ব  কের িদেলঃ যিদ তারপরও টর কাজ না কের, তাহেল এটা হেত 

পাের য আপনার Internet Service Provider (ISP) টর ক ক কের িদে । এে ে  আপিন টর 

ীজ (Tor bridges) বা hidden relays ব বহার করেত পােরন যা সহেজ ক করা যায় না।  

 

২.৭.৪. আেগ থেক চলা টর াউসারঃ এমনও হেত পাের আেগ থেক কান টর াউজার চলেছ তাই 

নতুন টর চালু হে  না। Tor bundle ওেপন করার আেগ task manager ওেপন ক ন। task 

manager ওেপন করার জন  আপনার taskbar-এ রাইট ি ক কাের task manager অপশেন ি ক 

ক ন। এখােন list of processes-এ দখুন য Vidalia অথবা tbb-firefox এখেনাও চলেছ িকনা। 

যিদ দেখন য, কানিট এখেনাও চলেছ, তাহেল সিট িসেল  কাের End process ি ক ক ন।  

সাহােয র জন  নীেচর ছিবিট দখেত পােরন। 
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এরপর Tor/Vidalia bundle আবার াট ক ন আর Vidalia আপনা-আপিন াউজার ওেপন করেব, 

যিদ কােনকশন তরী করেত স স ম হয়। 

 

 

 

৩. সফটওয় ার 

 

৩.১. যসব সফটওয় ার ব বহার করেত হেব 

৩.১.১.  য কান একিট ভােলা ‘ফায়ারওয়াল’ ব বহার ক ন। যমনঃ Zone Alarm িকংবা Comodo 

ইত ািদ।  

৩.১.২. সাধারণ ব বহােরর সময় ই ারেনট এ ে ারার ব বহার পিরত াগ ক ন। এটা uninstall 

ক ন। ফায়ারফ  িকংবা ওেপরা াউজার ব বহার ক ন।  

৩.১.৩.  িবিভ  পূণ ফাইল Eraser িকংবা এ জাতীয় সফটওয়ােরর মাধ েম safe delete ক ন।  

 

 

৩.২. যসব সফটওয় ার বজন করেত হেব 

PDF ফাইল পড়ার জন  Adobe Reader ব বহার করেবন না বরং Foxit Reader িকংবা এ জাতীয় 

সফটওয় ার ব বহার ক ন।  

Internet Explorer বজন ক ন। এটা িনরাপদ নয়। এর পিরবেত Firefox, Mozilla ইত ািদ 

াউজার ব বহার ক ন।  

 

 



 

43 

 

৪. আসরার আল মুজািহদীন সফটওয় ার ব বহার 

 

জ রী ও পূণ মেসজ আদান- দােন আসরার আল মুজািহদীন সফটওয় ার ব বহার ক ন।  

 

৪.১. াইেভট ও পাবিলক কী তিরর প িত 

থেম Keys Manager ি ক ক ন।  

 

 

িনেজর াইেভট কী তরীর জন  Generate Keys বাটেন ি ক ক ন।  
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একটা ইউজার নম  ও পাসওয়াড সট ক ন। য কান মেসজ পড়েত এই পাসওয়াড লাগেব।  
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এরপর Generate Now বাটেন ি ক ক ন। কী তরী হেয় গেল Close বাটেন ি ক কের বর হেয় 

যান। 
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এখন য ফা াের আসরার সফটওয় ার আেছ সই ফা াের আপনার পাবিলক ও াইেভট কী তরী 

হেয়েছ। আপনার পাবিলক কী rename ক ন। ( যমনঃ abdullah.akf) আপনার ব ু  / ভাইেদর কােছ 

পািঠেয় িদন।  

 

আবার আপনার কান ব ু র / ভাই এর পাবিলক কী আপনােক পািঠেয় থাকেল সটা ব বহার করার 

আেগ আপনােক সই কী ইমেপাট করেত হেব। এর জন  আেগর মেতা Keys Manager ওেপন ক ন। 

এরপর Import Keys ি ক কের আপনার েয়াজনীয় কী িল ইমেপাট ক ন।  
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৪.২. াইেভট এ পাবিলক কী ইমেপাট করার প িত 

 

আবার Key Manager ওেপন ক ন।  

 



 

48 

 

Import Keys বাটেন ি ক ক ন।  

 

থেম আপনার িনেজর াইেভট কী ইমেপাট করার জন  আপনার াইেভট কী িসেল  ক ন।  

 

পাসওয়াড চাইেল পাসওয়াড িদেয় িদন। ( াইেভট ও পাবিলক কী তরী করার সময় য পাসওয়াড 

িদেয়িছেলন সটা) 
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এখন Key Manager এ আপনার াইেভট কী দখা যােব।  
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এখন আপনার ব ু র পাবিলক কী ইমেপাট করার জন  আবার Import Key চাপুন।  

 

আপনার ব ু  পাবিলক কী িসেল  ক ন।  
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এখন Key Manager এ আপনার ব ু র public key দখা যােব।  

 

৪.৩. বাতা এনি  করার প িত 

থেম আপনার াইেভট কী িসেল  ক ন। এর উপর ডাবল ি ক ক ন।  
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এরপর আপনার ব ু র াইেভট কী িসেল  ক ন।  

 

 

এরপর বােমর মনু  থেক Messaging বাটেন ি ক ক ন।  

 

 

এরপর নীেচর ছিব অনুযায়ী কাজ ক ন।  
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Encrypt বাটেন ি ক ক ন। মেসজ রডী হেয় গেল সটােক copy ক ন।  
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এখন notepad এ paste কের উপের ও নীেচ asrar al mujahideen িলখা লাই ু িল মুেছ িদন। এটা 

সতকতার জন । যােত ইেমইেল পাঠােনার সময় কউ ান কের বুঝেত না পাের য, এটা আসরার িদেয় 

তরী একিট এনি ে ড মেসজ। 
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৪.৪. বাতা িডি  করার প িত 
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থেম আপনার াইেভট কী ও বাতা রণকারীর পাবিলক কী িসেল  ক ন। তারপর Messaging 

বাটেন ি ক ক ন।  

 

Received Encrypted Message এ ি ক ক ন ও নীেচর ছিব অনুযায়ী কাজ ক ন।  
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পাঠােনা মেসজ paste কের Decrypt বাটেন ি ক ক ন।  

 

পাঠােনা মেসজিট িডি  হেয় যােব।  
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৫. অন ান  পূণ কাজ 

৫.১. ফাইল আপেলাড করার প িত 

ফাইল আপেলাড করার জন  অেনক সাইট আেছ। Google এ file share / upload িলেখ সাচ করেল 

এ রকম অেনক সাইট পাওয়া যােব। নীেচ www.sendspace.com এর মাধ েম ফাইল আপেলাড করার 

প িত দখােনা হেলা।  

থেম টর াউসাের www.sendspace.com সাইটিট ওেপন ক ন। এরপর Browse বাটেন ি ক 

কের আপনার েয়াজনীয় ফাইল িসেল  ক ন।  

 

 

এরপর Upload বাটেন ি ক ক ন।  
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ফাইল আপেলাড হবার পর উপেরর িলংকিট copy কের সবার সােথ শয়ার ক ন।  

 

 

৫.২. শি শালী পাসওয়াড ব বহার 

 

একিট ভােলা পাসওয়াড বানােনার িনয়ামাবলীঃ 

i. ৮ িডিজেটর চেয় বিশ সংখ ক অ র ব বহার ক ন। 

ii. অথেবাধক শ  বা, বাক  ব বহার না করা। 

iii. বড় হােতর ও ছাট হােতর অ র ব বহার। 

iv. অ র, ন র ও তীক এর সম েয় পাসওয়াড তরী।  

নীেচ শি শালী এবং দুবল পাসওয়ােডর ৩িট কের উদাহরণ দয়া হেলাঃ 

শি শালী পাসওয়াড দূবল পাসওয়াড 

GO&5#nd(+;26 Salmankhan 

Jh(53)IbGj 123456 

J^Ko*bRh% Ilovetoeat 



 

60 

 

৫.৩. কি উটােরর নাম পিরবতন 

আপনার Computer Name িহেসেব িনেজর নাম িকংবা অন  কান পিরিচিত রাখেবন না।  

কি উটার নম  পিরবতেনর জন  My Computer এর উপর Right Click ক ন। Properties ি ক 

ক ন। Change Settings এ Change ি ক ক ন। Computer Name পিরবতন ক ন।  

 

 

৫.৪. ওেয়ব এে স থেক আই.িপ. এে স বর করা 

ওেয়ব এে স ব বহার না কের সরাসির আই িপ এে স ব বহার করা ভােলা। যমনঃ 

https://www.ansar1.info/ এর পিরবেত https://193.107.86.244/ 

 

ওেয়ব এে স থেক  আইিপ এে স ওেয়ব সাইট http://tejji.com/ip/url-to-ip-address.aspx 

ব বহার ক ন। এই সাইেট আপনার েয়াজনীয় এে স িলেখ Convert to IP ি ক করেল আইিপ 

এে স দখােব। একবার আপনার গ েব র আইিপ জানা হেয় গেল তা সংর ণ কের রাখুন।  
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৫.৫. মেডম পিরবতন 

পারেল কেয়ক মাস পর পর মেডম পিরবতন ক ন। মেডম য অন  নােম িকনেত হেব িকংবা রিজঃ 

ছাড়া ব বহার করেত হেব সটা বলাই বা ল । সাধারণত মাবাইল কা ানীর মেডম ব বহার করা 

উিচত। যিদও সখােন আপিন ীডকম পােবন, তেব ডেবে র তুলনায় মেন হয় মাবাইল 

কা ািন েলা িকছুটা িনরাপদ। কারণ তােদরেক অেনক াহেকর কল মিনটর করেত হয়। আপনার 

ই ারেনট ািফক মিনটর করা তােদর সেক  ােয়ািরিট। িক  আপিন যিদ বাংলা লায়ন বা িকউিব নন 

(ওয়াই ম া ) স ে  এই কা ািন েলার একমা  কাজ হে  আপনার ািফক মিনটর করা। 

 

৫.৬. িড.এন.এস. পির ার করা 

Domain Name System সংে েপ DNS নােম পিরিচত। এিট একিট ডাটােবজ িসে ম। এিট একিট 

কি উটােরর ডেমইন নাম- ক আইিপ এে েস অনুবাদ কের। এর িবপরীত হল rDNS। যা একিট 

কি উটােরর আইিপ এে সেক ডেমইন নােম অনুবাদ কের। আপিন যখন কান ওেয়বসাইেট যান, তখন 

আপিন ইউজার িল একিট নাম টাইপ কেরন, যা হল সিটর ডেমইন নাম। যমনঃ 

http://www.google.com। িক  একিট নটওয়ােক একিট কি উটার অপরিটর সােথ যু  হবার 

জন  আইিপ এে স ব বহার কের। যা হল একিট কি উটােরর কৃত িঠকানা। যমনঃ 58.93.116.6। 
যার ফেল আপিন যখন াউজােরর এে স বাের কান ডেমইন নাম িলেখ এ ার দন, তখন তা 

ই ারেনেটর DNS  িসে েমর সাহায  নয়। তেব তা সরাসির DNS িসে েমর সােথ যাগােযাগ কের 

না। এিট একিট DNS সাভােরর সােথ যাগােযাগ কের। DNS সাভার হল এমন য কান কি উটার, যা 

DNS িসে েমর সােথ যাগােযাগ করার জন  রিজ ার কেরেছ। DNS সাভার কি উটারিট DNS 

িসে েমর কােছ ােয়ে র পাঠােনা ডেমইন নামিট দয়। DNS িসে মিট কােজর সুিবধােথ DNS সাভার 

কি উটার এবং ােয়ে র কি উটার, উভয়িটেতই এভােব পাঠােনা ডেমইন নােমর তািলকা এবং 

সংি  তথ  সভ কের দয়। এই সভ করা তথ েকই DNS cache বেল।  

িকছু ণ ই ারেনট াউজ কের Command Prompt এ ipconfig/displaydns িলেখ এ ার িদেল 

DNS cache-এ রাখা তথ েলা আপিন দখেত পােবন। এই তথ েলা ি য়ার করার জন  Command 
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Prompt এ ipconfig/flushdns িলেখ এ ার িদেবন। এেত আপনার কি উটারিট DNS cache-এ 

রাখা তথ েলা flush কের িদেব। 

 

 

মেন রাখেত হেবঃ আমরা ধু িবিভ  েচ া হােত নয়ার অিধকারী আর আমােদর িনরাপ া 
আ াহর হােত ন । কািফর, মুতাদ ও ইসলােমর শ  থেক িনরাপদ থাকার জন  আ াহর কােছ 

’য়া করার কান িবক  নই। 

হ আ াহ, আপিন কািফর-মুশিরক ও মুতাদেদর মাকােবলায় ইসলাম ও মুসলমানেদর িবজয়েক 
রাি ত ক ন। 

আমীন।   

 

 

 

 

 


